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Integracja europejska nie powstała od razu w swojej ostatecznej formie. Zawsze była 

i nadal będzie procesem zmiany. Ciągłej, krok po kroku, ale niekiedy wielkiej, 

przełomowej. Niegdyś poprzedzała tę zmianę wielka debata, czasem zmiany 

traktatów. Właśnie tak powstały Wspólny Rynek czy wspólna waluta. O tej zdolności 

Unii do zmiany warto pamiętać. To jedna z jej wielkich wartości.  

Zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne wyzwania wymagają zmian, dostosowań, ale 

jednocześnie inspirują. Klimat, migracja, cyfryzacja, pandemia coraz częściej 

przekraczają granice. Gdy musimy stawić im czoła, każde państwo okazuje się małe, 

w pojedynkę nieskuteczne. Efektywni możemy być tylko razem. Pandemia jest tego 

doskonałym przykładem. 

Takie ponadgraniczne wyzwania czasem pokazują nasze słabości jako Unii. Na 

przykład pandemia ujawniła brak europejskich kompetencji w obszarze zdrowia. 

Dlatego zrodził się pomysł na Unię zdrowia, na uwspólnotowienie odpowiedzialności 

za zdrowie obywateli Unii Europejskiej, na prawo do jego ochrony jako 

ponadnarodowego dobra publicznego.   

Celem takiej Unii jest zapewnienie każdemu z nas dostępu do ochrony zdrowia, 

inwestowanie we wspólne badania, w dostęp do technologii, w specjalistyczne 

kształcenie, w lepszą koordynację działań w stanie kryzysu. W budżecie Unii 

znalazły się środki na budowanie odporności systemowej na wypadek przyszłych 

pandemii. Jako Europa będziemy inwestować w badania naukowe, w logistykę 

farmakologiczną, w nową europejską architekturę wspierającą wykrywanie zagrożeń 

zdrowotnych, przygotowywanie na nie i wspólne reagowanie. Wsparciu słabszych 

obywateli w dostępie do opieki zdrowotnej posłuży także Fundusz Społeczny.  

Dzisiaj Unia dojrzała do przełomowych zmian. 20 lat temu debata o przyszłości Unii 

odbywała się w ramach Konwentu w tej sprawie. Teraz ramy dla takiej debaty 

stwarza właściwa Konferencja. Potrzebujemy jej, ponieważ świat przyspieszył i 

mnożą się wyzwania nierespektujące granic. Myślę o zmianach klimatu, rewolucji 



technologicznej, pandemii, ale również o zmianie geopolitycznej świata. 

Potrzebujemy jedności europejskiej. 

Wszakże widzimy też zagrożenia wewnętrzne. Trzeba Unię wzmocnić w obszarze 

wartości, praworządności, demokracji. Dobrze się składa, że na naszych oczach 

narasta coś, co nazwałabym obywatelskością Unii. Traktat z Lizbony uczynił z Unii 

będącej wspólnotą państw także wspólnotę obywateli. To szansa, by demokrację 

przedstawicielską wzmocniła demokracja partycypacyjna. 

Konferencja zapewne ujawni rozmaite „pomysły na Europę". Musimy i my, Polacy, 

prawdziwie się zaangażować, wysłuchać nawzajem, przekonać się, kto o czym 

marzy. Covid paradoksalnie ułatwia takie ożywienie kontaktów i refleksji, ułatwia 

rozmowy, stawianie pytań, myślenie o przyszłości. Zaczynają działać oddolnie 

powstające rozdyskutowane środowiska, dla których Europa jest domem na 

przyszłość.  

Głos z Polski jest ważny, szczególnie, że może to być głos inny, obywatelski, a nie 

dobrze nam znany z ostatnich czasów głos sprzeciwu, negowania wartości i 

integracji, prawa europejskiego, Europy, „innego", kwestionujący to, co dla nas, dla 

naszego bezpieczeństwa i dobrostanu jest fundamentalne.   

Politycy przychodzą i odchodzą. Wielopokoleniowy głos obywateli ma wielką wagę. 

Przeciwnie niż politycy, obywatele patrzą ponad interesami narodowymi, 

przekraczają granice i interesy narodowe. A ludzie młodzi nie mają problemu z 

pogodzeniem własnej tożsamości lokalnej z tożsamością europejską.   

Mój apel kieruję szczególnie do ludzi młodych. Sprawcie, by wasz głos był słyszalny 

nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Włączcie się w tę debatę. Stwórzcie inny obraz 

Polski.  

Zmieniająca się rzeczywistość, ta dzisiejsza i ta, która nas czeka, wymaga zmian w 

politykach europejskich, w legislacji, często pokazuje nieprzystosowanie instytucji, 

systemu głosowania, wady jednomyślności w podejmowaniu decyzji, roli parlamentu, 

jedynej bezpośrednio z wyboru obywatelskiego pochodzącej instytucji europejskiej.  

Od lat daje o sobie znać potrzeba włączenia obywateli w procesy integracyjne nie 

tylko jako biernych odbiorców polityk europejskich czy decyzji legislacyjnych, ale 

aktywniejszych uczestników procesów decyzyjnych inicjowanych oddolnie.  

Całkiem realna staje się potrzeba wzmocnienia demokracji przedstawicielskiej o tę 

siłę, którą daje publiczna debata i zaangażowanie obywateli. Jest to obecnie coraz 

ważniejsze, bo musimy dać Unii szanse na ukształtowanie nowego modelu rozwoju. 

Modelu bardziej humanistycznego, opartego na prawach człowieka, na równości, 

wrażliwego społecznie, odpowiedzialnego ekologicznie, globalnie konkurencyjnego.  



Konferencja nie może być tubą polityków skierowaną do obywateli. Dajmy szanse 

obywatelom, by poczuli się za Europę odpowiedzialni. Młode pokolenie wykazuje już 

dzisiaj silną wolę do działania w obliczu coraz większej liczby wyzwań. 

Polacy trzydzieści lat temu zdecydowali się na wielki wysiłek dokonania zmian, które 

dały nam szansę wejścia do Unii. Wchodziliśmy jako Polska szanowana i 

podziwiana. Jako konstruktywny partner. Rozumiejący potrzebę jedności, 

solidarności, współodpowiedzialności.  

Dzisiaj Polska jest głównym hamulcowym zmian, reform – głosami rządu chce tkwić 

w lamusie przeszłości, z węglem na 200 lat. Odwraca się od wartości, równości, 

praw mniejszości, od wspólnoty prawa, od demokracji, także od wspólnej waluty.  

Dzisiaj Polskie władze przypominają tych, którzy kiedyś walczyli z maszynami 

parowymi, koleją jako zagrożeniem, samochodem jako diabelskim wynalazkiem. 

Jest to bardzo kosztowny anachronizm.  

Wyzwaniem dla Europy jest utrzymanie jedności. Potencjalne zagrożenie stanowił 

BREXIT, ale zdaliśmy egzamin. Chociaż jest nas mniej o jedno państwo, to 

integralność Unii, podstawy jej istnienia pozostały nietknięte.  

Żyjemy w momencie historycznej mobilizacji proreformatorskiej, do której pierwszym 

krokiem jest właśnie Konferencja o Przyszłości Unii. Unia chce swoje struktury, 

instytucje dostosować do potrzeb obywateli. Nie chodzi o przetrwanie Unii. Chodzi o 

siłę europejskiej demokracji. Chodzi o to, jaką Unię zostawimy przyszłym 

pokoleniom. Od tego, co dzieje się lokalnie, na poziomie naszego życia 

codziennego, zależy, czy będziemy nadal krajem otwartym, proeuropejskim, 

skłonnym do współpracy i współodpowiedzialności.  

Frontów niezgody z Unią polskie władze otworzyły wiele. Niejeden krok w kierunku 

wyprowadzenia Polski z ram prawnych Unii już został zrobiony. Manipulacja 

konstytucją i prawem prowadzi do demoralizacji całej sfery publicznej. Prawo 

odpowiada na zamówienie polityczne. Demokratyczne mechanizmy wykorzystywane 

są do niedemokratycznych celów.  


